
Backspegel 10 februari 

Kvällen gästades av de två duktiga flöjtisterna Cecilia Torudd och Dan Lidström. Kul!  
Uppsjungning - sopranerna bytte plats med altarna och därefter - full koncentration! 

1. SANTA MARIA 
Räkna, räkna, räkna  …. sjung med emfas så att taktartsbytena blir tydliga. Observera 
tempoändringen mot slutet av satsen, betydligt långsammare från takt 50.  
Ställ in för nästa sats. För altarna enkelt -  vi börjar på samma ton. 

2. AVE MARIS STELLA 
Observera nyansen -  mp, inlevelsefullt , avfrasera och texta tydligt så att  skillnaden mellan svensk 
text  och latin uppfattas. 

3. JAG SJUNGER OM JUNGFRUN 
Altarna inleder, kom ihåg förra satsens slutton. Gör en tydlig upptakt, sjung lätt, böljande, gungande 
med tydlig artikulation. I verserna  2, 3 och 4 är nyansen mp, lyft efter kommatecknen och takterna 
26 och 27 i vers 3 sjungs något svagare. 

4. NOVA 
Ordentlig stegring och tillbakagång, tydlig textning, konsonanterna långt fram i munnen  Melodin 
måste höras (håll igen övriga stämmor). Följ nyanseringsanvisningarna i noterna och sjung med 
mycket energi. 

5. MARIAS LOVSÅNG 
Mycket tydlig textning i sopranstämman, övriga stämmor la la la la la la  - lätt, luftigt och svagt. 
Från takt 48 tydlig artikulation, men - släpp fram melodistämman! 

6.  AVE MARIS STELLA 
som ovan 

7. Sjunges ”berättande” mf men inte för starkt. Från takt 73 a capella och altar observera halvnoten i 
takt 82. 

8.  JOSEF TIMMERMAN 
Denna sats sjungs också ”berättande” dvs.  ganska legato för att ej bli ”stolpigt”. Vers 5 är betydligt 
långsammare (meno mosso) än de föregående verserna. Gör ett ordentligt ritardando  i takt 80-81. 
Lyft efter ordet famn i takt 83. 

11.  MARIA GICK PÅ VANDRING 
Räkna, räkna, räkna …… så kommer nog även denna sats fungera så småningom.  

Rara SONJA var på besök och bjöd på goda små semlor till kaffet, mums! 

12. AVE MARIS STELLA 
Läs på texten med ambitionen utantill a capella 

Anteckningar / Kerstin Ry


